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Mudanças nas regras devem ser amplamente debatidas 
antes de serem colocadas em votação

A Cassi está em risco!
Vote NÃo À reformA do estAtuto

BANCO DO BRASIL

Desmonte prossegue na Caixa 
com mudança no Estatuto 
para privatizar a gestão

LEIA MAIS

Pág. 2

Santander demite bancária 
em Cornélio com direito 
a estabilidade Pág. 3

Laurito Lira 
Filho, diretor 

do Sindicato de 
Londrina, em 

reunião no BB 
de  Apucarana 

O alerta 
também foi 
feito aos 
funcionários 
do Escritório 
de Negócios, 
em Londrina

Nas últimas semanas, os 
Sindicatos do Vida Bancária 
têm percorrido as agências do 

Banco do Brasil para conversar com os 
funcionários e 
funcionárias 
sobre os temas 
polêmicos da 
proposta de 
alteração no 
Estatuto da 
Cassi (caixa de 
assistência) 
que estará 
em votação 
até o dia 5 
de outubro. O 
objetivo é conscientizar todos a votar 
NÃO a essa proposta que está sendo 
imposta pela diretoria do banco e trará 
severos prejuízos aos associados. 

Entre outras mudanças, o novo 
Estatuto trará a quebra da paridade na 
gestão da Cassi, o fim da solidariedade 
com a fórmula de pagamento por 
dependentes, colocará os associados 
como beneficiários, vai retirar o artigo 
que permite antecipar as parcelas do 
patrocinador para suprir o custo da 
caixa de assistência, instituir o voto de 
minerva e extinguir o corpo social.

“Todas essas medidas são vistas 
pelos Sindicatos e pelas demais 

entidades de representação dos 
funcionários da ativa e aposentados 
como algo que retira a Cassi de seus 
verdadeiros donos, os associados, 

transferindo o 
custo apenas 
para eles, já que 
o banco mantém 
congelado 
o seu 
percentual 
de custeio”, 
aponta 
Laurito Lira 
Filho, diretor 
do Sindicato 
de Londrina 

e funcionário do Banco do Brasil. 
Laurito lembra que a direção do 

BB informou ao mercado que está 
cortando R$ 300 milhões de sua 
parte no Plano de Saúde, dando 
como certa a aprovação do novo 
Estatuto.

“Precisamos debater mais 
e garantir que a Cassi tenha 
sustentabilidade e que continue 
sendo dos associados e que estes 
permaneçam podendo decidir os seus 
rumos também”, ressalta. 

Vote NÃo para as mudanças no 
estatuto!
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CAIXA

Política de privatização segue 
com nova mudança no Estatuto

BANCO DO BRASIL

O Sindicato voltou a protestar contra a falta de condições de trabalho na agência 
do Banco do Brasil em Primeiro de Maio 

Dirigentes do Sindicato de Londrina 
paralisaram no dia 26 de setembro 
a agência do Banco do Brasil em 
Primeiro de Maio em protesto contra 
a falta de condições de trabalho 
para os funcionários, funcionárias e 
vigilantes, que estão sendo sacrificados 
pela precariedade do sistema de ar 
condicionado. O problema é antigo 
e para pressionar providências do 
banco a unidade foi paralisada no ano 
passado. Na época, foram colocados 
climatizadores para amenizar o calor, 
mas a medida não está surtindo efeitos 

Temer libera 
terceirização no 
serviço público federal

RETROCESSO

No apagar das luzes de seu triste 
governo, Michel Temer (MDB-SP), deu 
mais um golpe na Classe Trabalhadora, 
ao assinar, no dia 21 de setembro, 
decreto regulamentando a contratação 
de terceirizados no setor público. Essa 
medida amplia a terceirização da mão 
de obra para praticamente todas as 
atividades dos serviços da administração 
pública federal direta, das autarquias 
e fundações, bem como das empresas 
públicas e sociedades de economia mista 
controladas pela União.

Estão incluídos aí o Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Correios, 
Petrobrás e outras importantes estatais. 
Essa nova etapa do desmonte significa o 
fim dos concursos e mais enxugamento 
nos quadros das empresas públicas.

O presidente do Sindicato de Arapoti, 
Carlo Roberto de Freitas, afirma que 
uma forma de impedir mais esse golpe 
é eleger candidatos nas eleições deste 
ano que defendem os interesses da 
Classe Trabalhadora. “Precisamos 
colocar na Presidência da República 
e no Congresso Nacional pessoas 
capazes de anular esse decreto de 
Temer, bem como promover mudanças 
na reforma trabalhista para combater a 
precarização dos empregos no Brasil”, 
avalia. Carlos lembra que a terceirização 
nas empresas públicas é mais um passo 
de Temer para comprometer os serviços 
voltados à população, que se junta à 
Emenda Constitucional que congelou os 
investimentos sociais por 20 anos.

Protesto do Sindicato de Londrina cobra 
condições de trabalho em Primeiro de Maio

Michel Temer (MDB) segue 
em frente com a política de 
desmonte das estatais. No 

último dia 17 de setembro, o Conselho 
de Administração da Caixa Econômica 
Federal aprovou nova alteração no 
Estatuto do banco público com o 
objetivo de abrir caminho para a sua 
privatização.

Dentre outros pontos, foram feitas 
alterações nas áreas de controle, como 
a Jurídica, Auditoria e Corregedoria. As 
duas últimas se tornaram diretorias, 
permitindo assim que possam ser 
comandadas por agentes externos, 
da mesma forma como ocorreu com 
a escolha de vice-presidentes, que 
passou a ser feita em processo seletivo 
externo e coordenada por empresa de 
consultoria privada.

A representante dos empregados no 
Conselho de Administração da Caixa, 
Maria Rita Serrano, votou contra as 
alterações no Estatuto. O presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, 
afirma que as diretorias do banco 
sempre foram ocupadas por funcionários 
de carreira, dentro de um processo 
transparente, com regras rígidas para 
a ascensão na carreira. “Com essas 
mudanças, o governo quer colocar 
agentes privados no comando da Caixa, 
comprometendo a gestão do banco 
público pelo conflito de interesses”, 
avalia. 

Assembleia em Londrina discute proposta 
para ação sobre trabalho aos sábados

O Sindicato de Londrina realizou 
Assembleia específica dos 
empregados da Caixa Econômica 
Federal no dia 27 de setembro 
para deliberar sobre a proposta 
apresentada pelo banco a respeito do 
pagamento de diferenças referentes 
ao trabalho aos sábados no ano 
passado para o saque das contas do 
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço). Essa demanda está sendo 

questionada pelo Sindicato de Londrina 
junto à 7ª Vara da Justiça do Trabalho 
e o banco apresentou uma proposta de 
composição dos valores.

Como nesta Assembleia não teve um 
número significativo de empregados 
e empregadas substituídos na ação, o 
assunto será retomado no dia 11/10, 
em nova Assembleia dos empregados, 
a ser realizada na Sede Administrativa 
do Sindicato a partir das 18h30.

principalmente nos dias em que a 
temperatura está mais alta.

“Com nosso protesto, o problema no 
sistema de ar condicionado da agência 
de Primeiro de Maio foi resolvido, 
Esperamos que dessa vez tudo dê 
certo, porque quando chegar o Verão 
o equipamento deverá estar em pleno 
funcionamento para garantir condições 
adequadas a todos que trabalham e 
que utilizam aquela unidade para fazer 
suas operações bancárias”, adianta 
Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina.



Funcionários da agência de Londrina aprovaram, por unanimidade, a 
proposta negociada com o Banco Pan

Santander desrespeita CCT e demite bancária 
com direito à Estabilidade Pré-aposentadoria

CORNÉLIO PROCÓPIO

O processo de enxugamento do quadro 
de pessoal no Bradesco está a todo vapor 
na base territorial do Sindicato de Cornélio 
Procópio. Na semana passada o banco 
demitiu, sem justa causa, um bancário 
que tinha 27 anos de serviços prestados 
à instituição financeira, elevando para 
seis os cortes registrados nos últimos seis 
meses na área de atuação do Sindicato.

Para Carlos Alberto Martins, diretor 
do Sindicato de Cornélio Procópio, o 
Bradesco não tem motivos para reduzir 
o número de funcionários, já que com a 
aquisição da rede do HSBC e a ampliação 
do atendimento dos aposentados os 
serviços nas agências aumentaram de 
forma significativa. “Banco obteve um 
lucro líquido de R$ 8,99 milhões nos 
seis primeiros meses de 2018, com 
alta de 15,77% na comparação com o 
mesmo período do ano passado, mas 
mesmo assim insiste em cortar despesas 
dispensando bancários e bancárias. Com 
isto, aumenta a sobrecarga de serviços, 
piora a qualidade no atendimento, bem 
como as condições de trabalho”, aponta.

De acordo com Martins, o movimento 
sindical já cobrou negociações específicas 
com o Bradesco para discutir os 
problemas decorrentes dessa política, 
mas até agora o banco não tomou 
qualquer iniciativa neste sentido.

Funcionários de Londrina aprovam proposta de garantia de emprego
BANCO PAN

BRADESCO
Base de Cornélio 
registra seis 
demissões este ano 

Os funcionários e funcionárias do Banco 
Pan em Londrina aprovaram, em Assembleia 
realizada dia 18 de setembro, a assinatura do 
Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 
prevendo garantia de emprego em troca da 
compensação do PPR (Programa Próprio 
de Remuneração) na PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). Este Termo foi negociado 
entre o movimento sindical e a direção do 
banco, que este ano resolveu descontar o PPR 
de qualquer forma.

A saída encontrada foi exigir a garantia da 
manutenção dos empregos por seis meses. O 
Banco Pan tem 2.203 bancários e bancárias 
no País.

Bancos eliminaram 
2.245 vagas até 
agosto deste ano

Dados do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), do 
Ministério do Trabalho, revelam que os 
bancos eliminaram 2.245 postos de 
trabalho em todo o País entre janeiro 
e agosto de 2018. Foram registradas 
19.715 admissões, mas ao mesmo tempo 
ocorreram 21.960 demissões no período.

Os bancos múltiplos com carteira 
comercial (entre eles Itaú Unibanco, 
Bradesco, Santander e Banco do Brasil) 
foram responsáveis pelo fechamento de 
1.363 postos no período. A Caixa, sozinha, 
eliminou 1.020 vagas de janeiro a agosto. 
Juntos, estes cinco bancos empregam 
cerca de 90% dos bancários no País e 
lucraram, somente no primeiro semestre 
de 2018, R$ 41,9 bilhões, montante que 
representa um crescimento de 17,8% em 
relação ao mesmo período do ano passado.

Colocando, mais uma vez, em 
prática sua política de desrespeito 
aos trabalhadores e trabalhadoras 

brasileiros, o Santander demitiu no 
último dia 12 de setembro uma bancária 
da agência de Cornélio Procópio que 
teve sua aposentadoria por invalidez 
cancelada pelo INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social). Ela teve seu benefício 
suspenso em abril, dentro do processo 
de revisão das aposentadorias que vem 
sendo feito pelo governo Michel Temer 
(MDB) e procurou o Sindicato, que 
negociou com o banco seu retorno ao 
trabalho.

Segundo Elizeu Marcos Galvão, 
presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, foi protocolada junto ao banco 
uma carta informando que ela goza 
do direito à Estabilidade Provisória de 
Emprego, conforme estabelece a cláusula 
27ª da CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) da categoria. “Mesmo assim, 
o Santander efetivou seu desligamento, 
passando por cima da nossa CCT e jogou 
no olho da rua uma funcionária que por 
27 anos prestou serviços ao banco e 
agora não tem outra forma como garantir 
seu sustento e de sua família, pois teve 
a aposentadoria suspensa pelo INSS”, 
critica.

Elizeu conta que foi feito contato com 
o departamento de Relações Sindicais 
do Santander, em São Paulo, e enviadas 
cópias da Carteira de Trabalho da 
bancária comprovando seu direito à 
Estabilidade Pré-aposentadoria, pois a 

mesma tinha ainda mais de 12 meses 
de contribuição previdenciária em outra 
empresa, completando assim os 28 anos 
exigidos para usufruir a estabilidade no 
emprego.

O Sindicato orientou a bancária a 
recorrer da demissão junto à Justiça do 
Trabalho, requerendo o cumprimento 
da cláusula 27ª da CCT da categoria, 
já que seus documentos não deixam 
dúvidas quanto ao direito à estabilidade, 
o que será fundamental para reverter 

sua dispensa. “Este caso vem ressaltar 
a crueldade da política de recursos 
humanos adotada pelo Santander, 
caracterizada pela falta de respeito com 
trabalhadores brasileiros e a legislação 
do nosso País. Isto se soma às metas 
abusivas impostas aos bancários 
e bancárias, à falta de condições 
adequadas de trabalho, bem como à 
cobrança de altas taxas de juros e tarifas 
altíssimas, sacrificando o povo brasileiro 
para elevar seus lucros”, protesta.

O Sindicato de Cornélio Procópio critica a política de RH do Santander por desrespeitar 
os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros
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25º Baile dos Bancários esbanjou alegria!

QUALIFICAÇÃO

Machismo resiste 
ao tempo com 
atitudes variadas

ESPAÇO PARA A SAÚDE

Alto astral durante toda a noite marcou o 25º Baile dos Bancários de Londrina
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Bancários e bancárias das bases do 
Vida Bancária interessados em fazer 
cursos preparatórios para certificação em 
CPA 10 e CPA 20 da Anbima (Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais) podem se 
inscrever junto ao Sindicato de Londrina. 
As aulas serão realizadas aos sábados na 
Sede Administrativa do Sindicato a partir 
do dia 10 de novembro.

O curso de CPA 10 vai ocorrer nos 
dias 10, 17 e 24 de novembro, sendo 
das 9h00 às 18h00 as duas primeiras 
aulas, e das 9h00 às 13h30 a última. 
O investimento é de R$ 459,00 para 
sindicalizados e de R$ 519,00 para não 
sindicalizados. O pagamento pode ser 
parcelado em até três vezes no cartão e à 
vista tem desconto de 10%.

Já as aulas do curso de CPA 20 serão 
realizadas nos dias 10, 17 e 24/10 e no 
dia 1º/11. As aulas ocorrerão das 9h00 
às 18h00. O investimento é de R$ 689,00 
para sindicalizados e de R$ 799,00 para 
não filiados aos Sindicatos. Os valores 
também podem ser pagos em até três 
vezes no cartão e à vista tem 10% de 
desconto.

Bradesco Bela Vista lidera classificação 
do Campeonato de Futebol Suíço

LONDRINA

Remuneração menor, assédio moral, assédio 
sexual e falta de valorização do trabalho 
são algumas formas como o machismo está 
inserido na sociedade de forma explícita, mas, 
infelizmente, diversas outras atitudes no dia 
a dia nas relações entre o homem e a mulher 
ele se faz presente de modo às vezes sutil. 
Psicólogos e especialistas no comportamento 
humano criaram uma série de termos para 
identificar os tipos de machismo que são 
praticados, muitas vezes de forma deliberada, 
pelos homens. Veja alguns exemplos de 
condutas e como elas são classificadas:

Manterrupting – é quando um homem 
interrompe repetidas vezes uma mulher, de 
maneira desnecessária, não permitindo que ela 
consiga concluir seus argumentos em relação 
a algum assunto. Ocorre frequentemente em 
reuniões, debates e palestras, onde o homem 
procura passar uma imagem de que está mais 
preparado e domina a questão que está sendo 
discutida.

Gaslighting – caracteriza um ataque 
psicológico contra a mulher, com a utilização 
de frases do tipo “Você está louca”, Que 
exagero”. É uma forma de fazer com que ela se 
sinta desorientada, insegura sobre o que está 
falando, mesmo que esteja certa. 

Bropriating – fruto da concorrência entre 
colegas de trabalho para mostrar produtividade 
perante seus superiores, este termo designa 
a situação em que um homem se apropria da 
mesma ideia já apresentada por uma mulher, 
levando os créditos que deveriam ser recebidos 
por ela. É um tipo de atitude na qual a voz 
da mulher não é ouvida e responsável pelo 
baixo número de mulheres nos altos escalões 
das empresas e até mesmo em repartições 
públicas.

Mansplaining – ocorre quando um homem 
dedica seu tempo para explicar algo óbvio a 
uma mulher, de forma didática, como se ela 
não fosse capaz de entender. Essa atitude 
pode estar ligada ao manterrupting quando 
a interrupção do homem é feita para que ele 
tente mostrar que sabe mais do que ela.

Combater essas formas de machismo é 
lutar pela igualdade de oportunidades e de 
tratamento na sociedade, especialmente 
nos locais de trabalho bancário, onde a 
discriminação de gênero ainda é muito grande.
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A alegria contagiou as instalações 
do Buffet Elite no dia 21 de 
setembro, com a realização do 

25º Baile dos Bancários de Londrina. 
A comemoração do Dia da Categoria 
Bancária teve a participação de cerca 
de 300 pessoas, que dançaram a 
noite toda ao som da Banda ShowBiss.

“Agradecemos a todos que 
prestigiaram o Baile e contribuíram 
para o sucesso da festa, elevando 
o astral da categoria para as lutas 
que estão pela frente”, comemora 
Ana Claudia Ribeiro, diretora do 
Sindicato de Londrina e integrante da 
organização do evento.

Com 12 pontos ganhos em quatro 
jogos disputados, a equipe Bradesco 
Bela Vista do Paraíso está liderando a 
classificação do Campeonato Bancário de 
Futebol Suíço organizado pelo Sindicato 
de Londrina, carimbando o passaporte 
para a etapa Semifinal. O Santander 
Cambé está em segundo lugar na tabela, 
com nove pontos, seguido do Bradesco 
Guaporé e do Santander Centro, que 
estão com seis. Itaú Unibanco e PLR 
United estão, respectivamente, em quinto 

e sexto lugares e ainda têm chances de 
conquistar uma das quatro vagas para a 
próxima fase.

“O Campeonato segue agora para 
um momento decisivo para definir a 
classificação, faltando apenas três 
rodadas para terminar a primeira etapa. 
Cinco equipes têm chances de conquistar 
vagas para a Semifinal”, avalia Laurito 
Lira Filho, diretor do Sindicato de 
Londrina e membro da coordenação do 
certame.

RESULTADOS DA 4ª RODADA
Santander Centro 1 x 6 Bradesco Bela Vista do Paraíso
Mixtão 0 x 7 Itaú Unibanco
PLR United 2 x 5 Bradesco Guaporé

Jogo do dia 3/10
20h00: BB Ta Lento x Santander Cambé

PRÓXIMOS JOGOS 
9h00: PLR United x Santander Centro
10h00: Bradesco Bela Vista do Paraíso x Santander Cambé
10h00: Bradesco Guaporé x Itaú Unibanco

Jogo do dia 10/10
BB Ta Lento x Itaú Unibanco

Abertas inscrições 
para cursos de 
CPA 10 e CPA 20

ESPORTE


